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6 oktober 2022  
 
 
 
 

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder   

Esorna: Ändringar i den delegerade förordningen till SFDR 

Esorna (ESMA, EBA och EIOPA) har den 30 september 2022 i Final Report on draft Regulatory Technical 

Standards (JC 2022 42) kommit med förslag på ändringar i den delegerade förordningen till SFDR, ([EU] 

2022/1288). Ändringsförslagen syftar till att säkerställa att det finns transparent information om i vilken grad 

investeringar i taxonomianpassade verksamheter är investerade i fossilgas- och kärnenergiverksamhet. Det 

föreslås även några mindre tekniska korrigeringar av den delegerade förordningen. Det är ännu inte bestämt när 

de föreslagna ändringarna börjar gälla.   

jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf (europa.eu) 

 

Esma: Slutliga riktlinjer om den nya lämplighetsbedömningen av kund 

Esma har den 23 september 2022 publicerat en Final Report med en revidering av Riktlinjer om vissa aspekter 

av lämplighetskraven i Mifid II. Ändringar av riktlinjerna har gjorts bland annat med anledning av den 

delegerade förordningen vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och 

hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag ([EU] 

2021/1253). Riktlinjerna börjar gälla sex månader efter att översättningarna till EU:s officiella språk publicerats 

på Esmas webbplats. Översättning av riktlinjerna bör finnas tillgängliga i början av november 2022.    

esma35-43-3172_final_report_on_mifid_ii_guidelines_on_suitability.pdf (europa.eu)  

 

 

Hållbarhet 

EBA: Föreslår transparens kring investeringar i fossil gas och kärnenergi 

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, ESMA och EIOPA har lämnat sitt utkast till tekniska standarder 

avseende offentliggörande av finansiella produkters exponering mot fossil gas och kärnkraft, i enlighet med 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 

ESAs propose disclosures for fossil gas and nuclear energy investments  
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Kapitaltäckning  

Baselkommittén: Fortsätter utvärdera Basel III-reformer  

På ett möte i september enades kommittén om att fortsätta arbetet med att utvärdera Basel III-reformer och att ta 

itu med klimatrelaterade finansiella risker. Kommittén konstaterade att bankerna hittills generellt har varit 

motståndskraftiga, delvis tack vare Basel III-reformerna. Banker och tillsynsmyndigheter måste dock vara 

vaksamma på de förändrade utsikterna i ekonomin.  

Basel Committee advances work on evaluating Basel III reforms 

 

 

Krishantering  

EBA: Riktlinjer om överförbarhet vid resolution  

EBA har publicerat sina slutliga riktlinjer avseende överförbarhet vid resolution. Riktlinjerna syftar till att främja 

möjligheten till resolution och omfattar bland annat krav på införlivande av överföringsverktyg.  

EBA publishes Guidelines on transferability to support the resolvability assessment for transfer strategies  

 

 

Redovisning  

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU   

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 22 september en uppdaterad tidplan 

för EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder 

och uttalanden blir gällande inom EU.  

Endorsement - EFRAG  

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Konsultation om centrala motparters omorganiseringsplan för verksamheten 

Esma har den 22 september publicerat en konsultation om centrala motparters (CCP) omorganiseringsplan för 

verksamheten enligt EU:s förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter. 

Konsultationen är öppen till och med den 1 december 2022. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-ccp-business-reorganisation-plans  

 

ESMA: Uppdaterade riktlinjer om lämplighetskrav enligt Mifid 2 

Esma har den 23 september 2022 publicerat uppdaterade riktlinjer rörande lämplighetskraven enligt Mifid 2. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-mifid-ii-suitability-

requirements-0  

 

ESMA: Nya Q&As 

Esma har den 23 september 2023 publicerat nya frågor och svar rörande bland annat offentliggörande av 

insiderinformation enligt Mar och marknadsstrukturfrågor enligt Mifid 2/Mifir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-7  

 

ESMA: Konsultation om avbrott på handelsplatser 

Esma har den 26 september 2022 publicerat en konsultation om hur eventuella avbrott på handelsplatser ska 

kunna hanteras på ett lämpligt sätt. Konsultationen är öppen till och med den 16 december 2022. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-guidance-market-outages  
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ESMA: Rapport om DLT Pilot Regime 

Esma har den 27 september 2022 publicerat en rapport om pilotordningen för marknadsinfrastruktur baserad på 

teknik för distribuerad liggare (DLT Pilot Regime). Rapporten bygger bland annat på Esma:s Call for Evidence 

om DLT-piloten från januari 2022 samt en workshop som organiserades av Esma i mars 2022. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-dlt-pilot-regime  

 

ESMA: Inflationens effekt vid investeringsrådgivning till icke-professionella kunder 

Esma har den 27 september 2022 publicerat ett uttalande i vilket institut påminns om att ta inflation och 

inflationsrisker i beaktning vid bland annat investeringsrådgivning till icke-professionella kunder. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-firms-impact-inflation-in-context-

investment-services-retail  

 

ESMA: Rapport om översynen av clearingtrösklar enligt Emir 

Esma har den 28 september 2022 publicerat en rapport rörande översynen av clearingtrösklar enligt Emir som 

gjordes i Esma:s konsultation under vintern 2021/2022. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-451-

502_report_on_the_review_of_the_clearing_thresholds_under_emir.pdf  

 

ESMA: Rapport om kryptotillgångars risk för den finansiella stabiliteten 

Esma har den 4 oktober publicerat en rapport (Trends, Risks and Vulnerabilities Risk Analysis, TRV) rörande 

kryptotillgångar och deras risker för den finansiella stabiliteten.  

https://www.esma.europa.eu/document/trv-article-crypto-assets-and-their-risks-financial-stability  

 

 

Övrigt 

EBA: Analys över bankernas beroende av aktörer utanför EU 

I en rapport om EU:s finanssektors beroende av motparter, operatörer och finansiering utanför den inre 

marknaden konstaterar EBA att finansiering från icke-EU-källor både ger möjligheter och skapar sårbarheter på 

vissa områden.  

EBA assesses the market share of non-EU entities in the EU banking system 

 

ESRB: Varnar för sårbarheter i det finansiella systemet inom EU     

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) utfärdar en formell varning om sårbarheter inom EU:s finansiella 

system och konstaterar att riskerna för den finansiella stabiliteten inom EU har ökat. ESRB:s varning uppmanar 

till att bevara eller förstärka motståndskraften inom EU:s finansiella sektor, så att denna kan fortsätta att stödja 

den reala ekonomin om och när finansiella stabilitetsrisker uppstår. 

ESRB varnar för sårbarheter i det finansiella systemet inom EU 

 

OECD: Ekonomiska utsikter för världsekonomin försämras 

Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerade den 26 september sin rapport över 

de ekonomiska utsikterna för världsekonomin. Rapporten varnar för att de globala ekonomiska 

framtidsutsikterna försämras, till följd av bland annat kriget i Ukraina och oväntat hög inflationen.       

OECD Interim Economic Outlook warns of pervasive global economic slowdown   

 

EBA: Arbetsprogram 2023   

Europeiska Bankmyndigheten, EBA, har publicerat sitt arbetsprogram för 2023. Myndigheten kommer att 

fokusera på det slutliga genomförandet av Basel 3 i EU, genomförandet av ett utökat EU-omfattande stresstest, 

digitalisering samt fortsatt förbättring av sin kapacitet på AML-området.   

2023 EBA Work Programme   
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